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چکیده
جمله عوامل زاي این ماهیان ازمین پروتئین حیوانی، مطالعه عوامل بیماريأدر تآنانیماهفارس و جایگاه با توجه به اهمیت خلیج

فارس خلیج انیماهقطعه ماهی متعلق به پنج گونه از  100روي1391حاضر در تابستان سال يمطالعه. استاي حائز اهمیت ویژهلینگا
ماهی فروشانو بازار هاي صیادي اسکلهشده از  گرفته، گیش مقوا گوژپشت، طالل و شوریده،سپر ماهی گزندهی،سپر ماهی برقشامل 

 ،مطالعهاین در . آمیزي و شناسایی شدنددرصد ثابت، رنگ70در اتانول  هاي کرمی جدا شدهانگل. بندرعباس انجام شد شهرستان
انیسیبیلوکوالریسسستودهاي  ،)درصد1( استفانوستومومشامل ترماتود درصد بود و شش جنس 16کرمی فراوانی کلی آلودگی

شناسایی ) درصد5(آنیزاکیس،)درصد3(رافیداسکاریسو نماتودهاي ) درصد4( گریلوشیاو )درصد2( تتراگونوسفالوم،)درصد1(
-اختالف بین میانگین وزن در ماهیان سالم و آلوده معنی. بود) درصد5(آنیزاکیسترین فراوانی آلودگی متعلق به جنس بیش. گردیدند
.عضالت ماهی شوریده پایین بودکرمی در درصد آلودگی حاضر،  يدر مطالعه.دار بود

ایرانفارس،خلیج، هاي کرمیانگلماهی، :يکلیدکلمات 

مقدمه
آبی حساس در دنیا محسوب  يفارس یک پهنهخلیج.

دارا  ،از نظر اقتصادي یکی از دالیل اهمیت آنکهشود می
یکیعنوانبه(خـوراکی ن ماهیا هاي متعددگونهبــودن 

صـنعتی  انو ماهـی) حیوانی نیپروتئنیمأتمنابعنیترمهماز
باشدمی)دارویـی و پزشکی ،هـاي صنعتیاستفادهبراي(
معرضدرهمواره،فارسخلیج انیماه). 1381اسدي(

عواملانیمنیادرکهاندبودهمختلفيزايماریبعوامل
هاي انگلی ماهیان از آلودگی. دارندییبسزانقشلینگا

توانند باعث اي برخوردار است چرا که میاهمیت ویژه

دانشگاه تهران ،دامپزشکی يدانشکده، آبزیانهاي و بیماريبهداشت استاد گروه 1
دانشگاه تهران ،دامپزشکی يدانشکده، آبزیانهاي و بیماريبهداشت انشجوي دکترايد*2
تهرانعلوم پزشکی دانشگاه  بهداشت،يدانشکده ی،شناسانگلاستاد گروه 3
تهرانکشور، دامپزشکی  ، سازمانهاي آبزیانبیماريمبارزه با بهداشت و دامپزشک گروه 4
دانشگاه تهران ،دامپزشکی يدانشکده، آبزیانهاي و بیماريبهداشت استادیار گروه 5
دانشگاه تهران ،دامپزشکی يدانشکده، آبزیانهاي و بیماريبهداشت دانشیار گروه 6
دانشگاه تهران ،دامپزشکی يدانشکده، آبزیانهاي و بیماريبهداشت آموختهانشد7
دانشگاه تهران ،یدامپزشک يدانشکده ،یشناسنگلاستاد گروه ا8
دانشگاه تهران ،یدامپزشک يدانشکده ،ییگروه بهداشت و کنترل مواد غذا استاد 9

عقیم شدن، تغییر رنگ و تغییر شکل بدن  کاهش رشد و
شده و بازارپسندي ماهی را کاهش دهند و در برخی 

پیغان (خسارات و تلفات شدیدي ایجاد نمایند  ،ماهیان
تواند ها میقسمتی از دوران زندگی انگل ،چنینهم.  )1380

توانند به ها سپري شود و از این طریق میدر بدن ماهی
در این . بیماري در انسان شوند بروز انسان منتقل و باعث

هايخصوص انگله هاي ماهی برابطه شناسایی انگل
).  1385اسالمی (زئونوز داراي اهمیت زیادي است 

مطالعات نسبتاً کمی ،فارسرغم اهمیت ماهیان خلیجعلی

E-mail: masoomeghadam@ut.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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ها صورت گرفته است و آلودگی انگلی آن يدر زمینه
وجودفارسخلیجماهیانازبسیاريمورددرگزارشی

مطالعه .موجود کم است ياهو یا میزان گزارشنداشته
فارس داراي زاي ماهیان خلیجدر مورد عوامل بیماري

هاي تر از آلودگیاست و آشنایی بیش اياهمیت ویژه
تواند در آینده منجر به کاهش خسارات اقتصادي انگلی می

هدف از این تحقیق . بهداشت عمومی شود ءارتقاو 
هاي کرمی در پنج گونه از ماهیان فراوانی انگل يمطالعه
، گیش مقوا سپر ماهی گزندهی، سپر ماهی برق(فارس خلیج

. ه استبود) هگوژپشت، طالل و شورید

واد و روش کارم
برداريروش نمونه

صورت تصادفی در تابستان سال ه برداري بنمونه
قطعه ماهی متعلق به پنج گونه از  100، از تعداد1391

 15ی، سپر ماهی برققطعه  20فارس شامل ماهیان خلیج
 20قطعه گیش مقوا گوژپشت،  20، سپر ماهی گزندهقطعه 

و هاي صیادي اسکلهاز قطعه شوریده25قطعه طالل و 
جدول(بندرعباس انجام شد شهرستانفروشانماهیبازار 

) 1380صادقی (ماهیان براساس کلید تشخیصی . )1
یخ  کناردر و یا  صورت تازهها به نمونه. شناسایی شدند

دامپزشکی دانشگاه  يشناسی دانشکدهآزمایشگاه ماهیبه 
.منتقل شدند تهران

بیومتري ماهیان
مشخصات بیومتري از قبیل  طول و وزن ماهیان با 

هاي خارجی گیري و اندامکمک خط کش و ترازو اندازه
به منظور حضور و یا ضایعات ناشی  بین و یا لوپذره با

. هاي خارجی بررسی گردیدنداز انگل

هاي انگلزیآمرنگ جداسازي، شمارش و
از ايبرش ذوزنقه ،بطنی يهمحوطيمشاهده براي

بطنی با  يمحوطهزده و  مقعد تا سرپوش آبششی يناحیه

هاي مشکوك با استفاده از چشم غیرمسلح و نمونه
.شدند میکروسکوپ نوري بررسیاستریومیکروسکوپ و

باز شدند و  )شنا يمعده، روده و کیسه(هاي توخالی اندام
 ، توسط100لک ها به ابعد از بررسی مخاط و انتقال آن

. بررسی شدند استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ نوري
ها، گنادها و کبد، طحال، پانکراس، کلیه(توپري هااندام
براي .بررسی شدنداز طریق گسترش فشاري )قلب

قرار دادن  با روش هضم آنزیمیاز تعیین آلودگی عضالت 
 -ماهی در محلول هضمی پپسین ياي از بافت عضلهقطعه

 يدرجه 37يخانهگرمو ) درصد1(سیدکلریدریکا
ساعت استفاده شد و محتویات  24به مدت گراد سانتی

. دشدنبا استفاده از استریومیکروسکوپ بررسیهضمی 
حاوي اتانولدار هاي دربهاي جدا شده در شیشهانگل

نام ماهی، تاریخ، (درصد ثابت شدند و مشخصات نمونه  70
در . روي شیشه ثبت گردیدند) محل جداسازي، تعداد انگل

ترماتودها و . الم گردید ياقدام به تهیه ،بعد يمرحله
شدند و نماتودها  آمیزيسستودها با رنگ اسید کارمن رنگ

. سازي شدندنیز توسط الکتوفنل شفاف

هاي جدا شده و طراحی تصاویر شماتیک شناسایی انگل
هاآن

دستگاه ترسیم  مجهز بهمیکروسکوپ  استفاده از با
تصاویر شماتیک ) ZIESS-West Germanyکامرا لوسیدا(

کلیدهاي ها با کمک شناسایی انگلو ترسیمها انگل
,Gibbons 2010(هاي ماهیی انگلتشخیص Palm 2004,

Yamaguti 1958, 1959, 1961 (انجام شد.

ارزیابی آماري
 SPSS 16کامپیوتري  ياستفاده از برنامهها باداده

داري درصد معنی يبراي محاسبه. ارزیابی آماري شدند
يداریسطح معن.  استفاده شد  test-tآلودگی از آزمون 

05/0P<در نظر گرفته شد.
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نتایج
گونه دست آمده در این مطالعه، شش ه براساس نتایج ب

، )درصد1(م مواستفانوستوترماتود  یکشامل  کرمی انگل
 گریلوشیا انیسیبیلوکوالریس، تتراگونوسفالوم وسه سستود 

نماتودو دو  درصد4و 1،2با میانگین آلودگیبه ترتیب 
 5و  3و با میانگین آلودگی آنیزاکیس و  رافیداسکاریس

هاي کرمیانگلفراوانی میزان . ندشناسایی گردید درصد
 درصد و میزان آلودگی به ترماتودها، سستودها و 16

). 1- 6شکل (درصد بود 8و  7، 1ها به ترتیب نماتود
ترین ها و بیشنماتودترین درصد آلودگی متعلق به بیش

) درصد 5(آنیزاکیسجنس شناسایی شده مربوط به جنس 
.بود کرمیآلودگیماهی طالل فاقد  ،در این مطالعه. بود

ها با وزن به انگلبین تغییرات آلودگی يدر بررسی رابطه
بین میانگین وزن در ماهیان سالم دار ماهیان، اختالف معنی

دگی  با افزایش وزن در ماهیان، آلو مشاهده شد وو آلوده 
).1جدول (>P)05/0(به انگل افزایش یافت

  هاي آلوده در ماهیان صید شده از خلیج فارسها در اندامهاي کرمی شناسایی شده و فراوانی آلودگی آنانگل: 1جدول 

انگل)گرم(وزن  ماهی
فراوانی

)درصد(آلودگی 
عضو آلوده

 اریمع انحراف±نیانگیم
)گرم(ماهیان آلوده وزن

1300±05/0روده5  انیسیبیلوکوالریس1100-1300سپر ماهی برق
3455±640/63روده مارپیچ33/13  تتراگونوسفالوم3000-3500گزندهسپر ماهی

6900±015/0روده5  استفانوستوم600-7000گیش مقوا گوژپشت
---- ---- 0  ---- 100-250طالل

320-750شوریده

محوطه بطنی20  آنیزاکیس

850/24±724
12  سیداسکاریراف

محوطه بطنی
کبد

16گریلوشیا
محوطه بطنی

عضالت
قلب

  
Uncibilocularis(انیسیبیلوکوالریس Southwell 1925(

 يهاي پهن، ردهکرم ياین انگل متعلق به شاخه
انکوبوتریده و  يتترافیلیدا، خانواده يسستودا، راسته

تترافیلیدا  يدر راسته.باشدمی انیسیبیلوکوالریسجنس 
اسکولکس داراي دو یا چهار بوتریوم بدون روستلوم 

واجد اسکولکس  انیسیبیلوکوالریس. باشدمی مجهز
 2بوتریوم طویل است که هر بوتریوم به  4مربعی با 

که داراي شودواحد تقسیم می يبا دیواره مدورلوکولوم 

بادکش ضمیمه . باشدمیهاي دو شاخهیک جفت قالب
یابداسکولکس توسط گردن ادامه می. وجود ندارد

)Yamaguti 1959 .(ی سپر ماهی برقياین انگل در روده
طور کلی ماهیان ه و ب هبه صورت بالغ وجود داشت

به شمار غضروفی به عنوان میزبان نهایی سستود مذکور 
.)1شکل(روندمی
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انیسیبیلوکوالریس  :1شکل 
)B:،بوتریومH :قالب،MS:بند بارور،N:گردن(

Tetragonocephalum( تتراگونوسفالوم Shipley & Hornell 1905(
 يهاي پهن، ردهکرم ياین انگل متعلق به شاخه    

 يلکانی سفالیدا، خانوادهي سستودا، راسته
در  . باشدمی تتراگونوسفالومتتراگونوسفالیده و جنس 

لکانی سفالیدا اسکولکس فاقد بوتریوم است و ي راسته
باشد شامل یک برآمدگی قدامی و یک بالشتک خلفی می

ماهیان غضروفی میزبان نهایی  . بادکش است 4که شامل 
این انگل در  ). Yamaguti 1959( باشنداین سستود می

 مارپیچ سپر ماهی گزنده به صورت بالغ یافت شد يروده
.)2شکل (

تتراگونوسفالوم  :2شکل 
)AS:،بادکش هاي ضمیمهMS :بند بارور،N:،گردنS:اسکولکس(

  
Stephanostomum استفانوستوم Looss 1899)(

 يهاي پهن، ردهکرم يشاخه به متعلق انگل این    
آکانتوکالپیده و جنس  يخانواده آ،دیژنه يترماتودا، زیررده

کرم بالغ در روده و آبشش ماهی  . باشدمی استفانوستومم
شود مشاهده می 3 طور که در شکل همان  .یافت شد

انگل داراي بدنی کشیده، برگی شکل و پوشیده از خار 

داراي بادکش دهانی در انتهاي قدامی است که  . باشدمی
غدد . توسط خارهاي دور دهانی احاطه شده است

 وتیلوژن فولیکول مانند و در قسمت خلفی قرار دارند
این انگل در گیش مقوا گوژپشت دیده  ). 1385اسالمی (

.شد
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استفانوستومم  :3شکل 
)FS: قسمت قدامی خاردار OS ,:ادکش دهانیب،S: خارهاي دور دهانی(  

Anisakis( آنیزاکیس Dujardin 1845(
آ، سسرننته يرده ،نماتودا يبه شاخهاین انگل متعلق     

آنیزاکیده و جنس  يدیدا، خانوادهیآسکار يراسته
انگل آنیزاکیس بر اساس شکل مري   .باشدمی آنیزاکیس

که داراي دو ناحیه یکی قبل از شکمچه که عضالنی بوده 

 يچنین عدم وجود رودهشکمچه و هم يو دیگري ناحیه
 شودیم ییکور و وجود سه لب در اطراف دهان شناسا

)Yamaguti 1961.(  اضر این انگل در ح يدر مطالعه
.)4شکل ( ماهی شوریده دیده شد

آنیزاکیس  :4شکل 
)E: ،مري I :روده، V :مري يحبابچه(

Raphidascaris( سیداسکاریراف Railliet & Henry 1915 (
آ، سسرننته يرده ،نماتودا يبه شاخهاین انگل متعلق     

آنیزاکیده و جنس  يدیدا، خانوادهیآسکار يراسته
پوشیده دار بدن از کوتیکول حلقه . باشدمی سیداسکاریراف

جانبی  يدهان واجد سه لب بوده که در ناحیه . شده است
لب پشتی واجد دو جفت پاپیال و لب   .شوددار میلبه

 . در کنار آمفید استتحت شکمی داراي یک جفت پاپیال 
منفذ  . فاقد لب میانی بوده و پیش معده کوتاه است

 نوع در . شودعصبی باز می يترشحی در خلف حلقه
 . فرج در ثلث قدامی بدن واقع شده است ،ماده

گوبرناکولوم در جنس نر وجود ندارد و دم باریک به 
Gibbons(شود سمت شکم خمیده می در   ).2010

 حاضر این انگل در ماهی شوریده دیده شد يمطالعه
.)5شکل (
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  رافیداسکاریس : 5شکل 
)E: مري، EP :ی، منفذ ترشحPC: ،سکوم خلفیI :روده(

Grillotia( گریلوشیا Guiart 1927(
 يهاي پهن، ردهکرم ياین انگل متعلق به شاخه    

السیستورینکیده،  يتریپانورینکا، خانواده يسستودا، راسته
 گریلوشیاو جنس  )Grillottniae( گریلوتینه يزیرخانواده

تریپانورینکا اسکولکس داراي دو یا  يدر راسته . باشدمی
باشد که هر تانتاکول چهار بوتریوم با چهار تانتکول می
 يدر خانواده . ستمسلح به تعداد زیادي قالب ا

السیستورینکیده اسکولکس داراي دو بوتریوم فاقد پایه با 

انگل  . حواشی آزاد در قسمت خلقی و جانبی است
 heteroacanthousداراي الگوي آرایشی از نوع  گریلوشیا

این انگل در ماهی شوریده به   ).Palm 2004( باشدمی
 ها در واقعصورت کیست وجود داشت که این کیست

باشند و ماهیان حاوي فرم پلروسرکوئیدي انگل می
 استخوانی به عنوان میزبان واسط سستود مذکور هستند

.)6شکل (

هاي انگلو آرایش قالب گریلوشیا پلروسرکوئید  :6شکل 
)H :قالب، BO: بوتریوم ،T :تانتاکول، BU: پیاز(

بحث
در  آن انیماهبا توجه به اهمیت خلیج فارس و جایگاه     

زاي تامین پروتئین حیوانی، مطالعه در مورد عوامل بیماري
اي حائز اهمیت ویژه لینگا جمله عوامل این ماهیان از

هاي انگلی ماهیان شناسایی و ارزیابی آلودگی  .است
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هاي مدیریت مخاطرات و در تموجب بکارگیري سیاس
ویالتیشيهافراوردهتیفیکبهبودوسالمتنیمأتنتیجه 
.ی خواهد  شدعمومبهداشتحفظ

درصد ،یماه وزنشیبا افزا حاضر يمطالعهدر 
 شیدر اکثر موارد با افزا.افتیمیشیافزای انگل آلودگی

چون  ،بدایمیشیها افزاتعداد و تنوع انگل ،یطول ماه
 يرا برا يترشیمناسب ب يهاستگاهیز ،تربزرگ يهازبانیم

 يدر معرض حمله ترشیب انیماهکنند ویانگل فراهم م
 یصحبت از طول ماه یوقت یاز طرف رند،یگیانگل قرار م

را  یوزن، بلوغ و سن ماه ریظن يگرید يشود فاکتورهایم
باشد،  ترشیب یماه يهر چه اندازه زیرا. ردیگیدربرم زین

با وزن و بلوغ  یمیو سن ارتباط مستق ترشیب یسن ماه
 شوددیده میمعکوس  جینتا زین یدر موارد اندک . دارد یماه
 شیبا افزا یماه متمقاو شیبه سبب افزا ممکن استکه 

Dogiel(باشدطول  1961.(
نمک  یا در اثر مصرف ماهی خام، کم پخته و ،در انسان

شود که ممکن است سود بیماري آنیزاکیدوزیس ایجاد می
ولی گاهی تهوع، استفراغ و  ،با عالئم خاصی همراه نباشد

و نیز در صورت ورود  داشتهائوزینوفیلی را به همراه 
هاي به اندام آنیزاکیستصادفی نوزادهاي سرگردان انگل

. دنبال داشته باشده تواند عوارض خطرناکی بحساس، می
در مخاط  آنیزاکیسدر مواردي طی فرورفتن نوزاد انگل 

گوارش به دنبال آلودگی خودي، زخم معده و  يلوله
). 1380پیغان(.سوراخ شدن روده گزارش شده است

ساعت پس  6تا  4، اي ناگهانی معده، تهوع و استفراغدرده
 و "آنیزاکیدوزیس معدي"از مصرف ماهی آلوده از عالئم 

ها پس از ساعت و  حتی هفته 10، شکمیدردهاي شدید 

مصرف ماهی آلوده، تهوع، استفراغ، تب، اسهال، خون 
مخفی در مدفوع و لوکسیدوزیس از عالئم 

Olson 1986( .Gani(باشندمی "ايآنیزاکیدوزیس روده"

به عنوان یک  راآنیزاکیس 2001در سال و همکاران 
بین انسان و ماهی اهمیت و مشترك آلودگی انگلی با

آلودگی شدید ماهی سرخوي خلیج فارس . نداهمطرح کرد
ن آدر  که گزارش گردید آنیزاکیسالروي  يبه مرحله

الرو از دو قطعه ماهی جدا گردید  54تعداد  ،مطالعه
هاي اخیر در ایران و در سال). 1384معزي و پیغان (

بررسی  يخلیج فارس در زمینه يکشورهاي حوزه
هاي انگلی مطالعاتی صورت گرفته است که در آلودگی

هاي مختلف ها از اندامآن انواع مختلفی از انگل ينتیجه
هاي فراوانی انگلدر بررسی.ه استماهیان جدا گردید

سنگسر و سرخوي ،حلواي سیاهشوریده، ماهی  کرمی
و  2کاریوفیلوس، 1گریلوشیاي سستودهاخلیج فارس، 

هاي مختلف قرار به صورت کیست در اندام 3تترارینکوس
و  25/1، 5/2ها به ترتیب داشتند که درصد آلودگی به آن

، 4آنیزاکیسچنین نماتودهاي هم. درصد بود 5/2
و  7مکنتراسکو، 6سساندوکوکوالنو، 5رافیداسکاریس

و چندین گونه ترماتود دیگر 8استفانوستومترماتود 
ترین درصد آلودگی به ترتیب در بیش .شدگزارش 

درصد، شوریده  66درصد، سرخو  2/81حلواي سیاه 
پیغان و (درصد بوده است  20درصد و سنگسر  5/32

هاي موجود از آلودگی ياهگزارش تعداد).1385همکاران 
در سالولی  انگلی ماهیان غضروفی خلیج فارس کم است

انگلی  يبراي اولین بار مطالعاتی روي سستودها 2010
هاي هرمزگان و بوشهر انجام شد و آب 9کوسه چانه سفید

1- Grillotia sp.
2- Caryophyllaeus sp.
3- Tetrarhynchus sp.
4- Anisakis sp.
5- Raphidascaris sp.
6- Indocucullanus sp
7- Contracaecum sp.
8- Stephanostomum sp.
9- Carcharhinus dussumieri
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کالیهاي تریپانورنکا شامل چهار گونه از انگل
، 2سودوگرولوشیا پرلیکا، 1تترارینکوس گراسیلیس

شناسایی شد  4هترونیبیلینا هترومورفیو  3پروموتوبوتریوم
و 9/2، 20، 4/31ها به ترتیبکه درصد آلودگی به آن

.Haseli et al(درصد بود3/14 2010.(  
سه نوع  5هاي زئونوز ماهی شیربتدر بررسی انگل

گزارش  6کنتراسکوم، آنیزاکیس و کاپیالریانماتود زئونوز 
 5و 10، 5/47ها به ترتیب گردید که درصد آلودگی به آن

).1389مصباح و همکاران (درصد بود
7انیسیبیلوکوالریسچندین گونه جدید سستود 

)Deshmukh and Shinde 1976, Jadhav and Shinde

در ماهیان دریایی 8تتراگونوسفالوم و سستود) 1981
 Deshmukh(سواحل غربی هندوستان شناسایی گردید 

and Shinde 1979, Shinde et al. ترماتود ). 1985
و در  نبودهزا بیماري به طور معمول9استفانوستومم

ه ویژه ماهیان پلورونکتید گزارش شدعضالت ماهیان به 
از ایلوشیگرمطالعه انگل  نیدر ا). 1385اسالمی (است

که به لحاظ کاهش  دیجدا گرد دهیشور یعضالت ماه
 دیتهد نیچنخسارات اقتصادي و هم جادیو ا يبازارپسند

.است يادیز تیاهم يبهداشت عمومی، دارا

موجب بومیماهیانانگلیآلودگیکهاینبهتوجهبا
و بروز خسارت اقتصادي پرورشیمزارعبهآلودگیانتقال

هاي ، بنابراین شناسایی آلودگیشودمی مزارع پرورشیدر
ورودازجلوگیريبهزیاديکمکانگلی ماهیان بومی

یابی چنین ارزهم.  نمایدمیپرورشیمزارعبهآلودگی
، با توجه به امکان انتقال دریاییآلودگی انگلی ماهیان 

تواند هاي انگلی به ماهیان دریایی پرورشی نیز میآلودگی
 برايهاي بعدي براي انتخاب منطقه گیريدر تصمیم

ثر ؤهاي تکثیر و پرورش ماهیان دریایی ماحداث کارگاه
 ،حاضر يدر مطالعه .)1383پیغان و همکاران (باشد
بود و  آنیزاکیسترین  فراوانی آلودگی متعلق به جنس بیش

با توجه به زئونوز بودن این نماتود و امکان انتقال آن به 
اهمیت  دارايمصرف ماهی  يانسان، دقت در نحوه

.فراوانی است
ها در در بررسی حاضر، درصد آلودگی عضالت به کرم

مورد شدت آلودگی در ماهیان و بودپایین شوریدهماهی 
به   .ها گرددمطالعه به حدي نبود که منجر به حذف ماهی

شناسی ارتقاي دانش انگلاین مطالعه گامی در جهت  ،عالوه
در تواندیمکه است  هاي زئونوزکید بر انگلأکشور با ت

.باشدیعمومبهداشتحفظراستاي 

.9تشکر و قدردانی

آقاي مهندس رضا زحماتاز نویسندگان .انجام گرفته است سازمان دامپزشکی کشورحمایت مالی با هعمطالاین 
.نمایندمی قدردانیتشکر ودر همکاري با این تحقیق هوالسوسامانی و آقاي دکتر هومن رحمتیابراهیمیآقا

منابع

1- Callitetrarhynchus gracilis
2- Pseudogrillotia perelica
3- Proemotobothrium sp.
4- Heteronybelinia heteromorphy
5- Barbus grypus
6- Capillaria sp.
7- Uncibilocularis
8- Tetragonocephalum
9- Stephanostomum sp.
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نشر ،خلیج فارس و مسائل آن ).1381(بیژن،اسدي
.29، صفحهسمت، چاپ اول

شناسی دامپزشکی، انتشارات کرم). 1385(علی  ،اسالمی
، 3/2030دانشگاه تهران، جلد اول، ترماتودها، شماره

.288صفحه 
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Stromateus cinereus چربهاموروEpinephelus 
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.430و 404، 283، 270
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ماهیان شیربت رودخانه کرخه به نماتودهاي مشترك با 
- 27، صفحات 3انسان، مجله دامپزشکی ایران، شماره 

20.

گزارش آلودگی ). 1384(رحیم  ،نوید و پیغان ،معزي
شدید ماهی سرخو خلیج فارس به مرحله الروي 
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Abstract 
Due to importance of the Persian Gulf fishes as main protein sources, study of fish 

helminth infections are the most indispensible measures. This study was conducted to identify 
helminthes infection on five fish species (n=100) in the Persian Gulf including, Torpedo 
sinusperisici, Dasyatis bennetti, Alectis indicus, Rastrelliger kanagurtta, Otolithes ruber from 
Bandar abbas port  in summer 2012. The helminths were fixed in 70% ethanol, stained and 
identified. The overall prevalence was 16%.  The identified helminths  were as follow: 
digenetic trematode (Stephanostomum sp., with a frequency of 1%),  cestode (Uncibilocularis
sp., 1%; Tetragonocephalum sp., 2%; Grillotia sp., 4%) , and nematode (Raphidascaris sp., 
3% and Anisakis sp., 5%) . The highest infection rate was belonging to Anisakis sp. (5%). 
There were significant differences between prevalence and weight of the infected fish. In the 
present study, there was low helminths infection in the fish flesh, partcularly in Otolithes 
ruber.
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